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1.  Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 410/27.07.2018 - privind  aprobarea participării în 
cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de 
fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de 
aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind 
realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale. 

 

 



DL.DIACONU: Avem un punct pe ordinea de zi a ședinței “de îndată” și două 
puncte pe anexa la ordinea de zi. 

DL.PRIMAR: Vă mulțumesc că ați răspuns convocării ședinței de Consiliu Local 
în regim “de îndată”. Am fost nevoiți să recurgem la o astfel de convocare pentru 
că de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, partener al 
nostru pe un proiect despre care noi am mai vorbit și pentru care am mai dat 
aprobări, ni s-a cerut să aprobăm în consiliu indicatorii tehnico-economici din Nota 
de fundamentare a investiției respective. Este vorba despre achiziția pe fonduri 
europene a 44 de autobuze cu motor electric. Cred că ne dorim cu toții să avem în 
Timișoara un parc auto cât mai bun, inclusiv un parc de biciclete cât mai bun în 
cadrul Societății de Transport Public și avem această oportunitate să primim 
fonduri europene pentru achiziția de mijloace de transport în comun ecologice, 
autobuze  cu motor electic. Noi am fost primii care ne-am arătat interesul pe lângă 
Ministerul Dezvoltării Regionale, proiectul a avansat pe procedurile care trebuie să 
se deruleze și în interacțiunea pe care o avem cu partenerul M.D.R.A.P.ni s-a cerut 
acum să aprobăm acești indicatori tehnico-economici în ședință de consiliu și acest 
lucru trebuia făcut urgent. Imediat ce obținem numărul de înregistrare pentru 
hotărârea de consiliu, o și trimitem la M.D.R.A.P. pentru a se putea avansa de către 
Minister pe calea implementării acestui proiect. Acesta este proiectul pentru care 
am organizat ședința „de îndată” și v-aș ruga să fiți de acord, între timp a mai 
apărut și urgența de la poziția a doua de pe anexă. Știți bine că vrem să recuperăm 
din fondurile investite de la bugetul local pentru înnoirea tramvaielor și că lucrul 
acesta este posibil pe fonduri europene. Ca să se poată întâmpla asta, am fost 
sesizați că, pe lângă toate demersurile pe care le-am făcut până acum, mai trebuie 
unul singur. Trebuie să avem o hotărâre de Consiliu Local privind inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public. Această hotărâre trebuie să o transmitem 
la Consiliul Județean cu rugămintea către domnul președinte Dobra și către 
consilierii județeni ca, la rândul lor, să o aprobe și să o transmită spre Guvern. 
După achitarea noastră de aceste obligații locale, nu mai este o problemă când va 
genera Guvernul Hotărârea de Guvern, avem un an la dispoziție. Acum suntem 
contra cronometru. La punctul 1 de pe anexa la ordinea de zi, știți că noi am 
aprobat și am transmis spre C.N.I. locația din zona stadionului Dan Păltinișanu 
pentru un obiectiv din viitorul campus sportiv al Timișoarei, sala polivalentă, pe 
care trebuie să o realizăm, lăsând partizanatele politice. Ar trebui să trecem din 



proprietatea privată a municipiului Timișoara în proprietatea publică a  
municipiului Timișoara, sunt aceleași delimitări, totul este la fel, doar că regimul 
trebuie să-l facem public, la ora actuală, înscrisul fiind de regim privat al 
municipiului. Rugămintea este să fiți de acord să rezolvăm și această problemă în 
ședința de astăzi. 

DL.IDOLU: Am luat act de ordinea de zi, într-un târziu, dorim același lucru, 
încurajarea dezvoltării infrastructurii din Timișoara, inclusiv cea rutieră, am înțeles 
că sunt niște lucruri pe care, chiar dacă nu le cunoaștem în întregime, avem 
încredere în oamenii care susțin aceste proiecte și noi ne-am sfătuit ca să susținem 
proiectele care implică finanțare europeană. Față de ceea ce am discutat cu d-nul 
Chiș Culiță, la punctul nr.1 sunt 100% de acord cu d-voastră. În principiu, să treci 
din privat în public un imobil, este în regulă. Dar de ce trebuie rapid, acest proiect 
nu implică depunerea mâine a unor documente pentru finanțare europeană. De ce să 
forțăm lucrurile ca să stârnim suspiciuni unora care nu înțeleg dezideratul comun al 
celor din această sală. Pe mine personal nu mă interesează în mod special unde este 
sala polivalentă, să fie în locația optimă, astfel încât C.N.I. să finanțeze acest 
obiectiv. De ce trebuie să ne grăbim? D-voastră v-ați consultat cu consilierii liberali 
din Consiliul Județean? Nu cred că v-ați consultat. 

DL.PRIMAR: Nu ne-am consultat, însă nu ne facem probleme în privința 
consilierilor noștri, pentru că este vorba despre un obiectiv pentru Timișoara, 
pentru județul Timiș, pentru Banat. Este un obiectiv care va avea impact național și 
unul euroregional, mergând sensibil dincolo de frontierele României. Pentru 
evenimente, nu neapărat sportive, dar și culturale. Eu doresc ca în istorie să rămână 
că administrația locală, cu forul deliberativ și cu structurile operative, executive, au 
conlucrat pentru a lăsa ceva în urma lor în Timișoara. Mai departe, nu depinde de 
noi. Aici trebuie să dăm un semnal de unitate în acțiune pentru obiectivele majore 
ale orașului. Nu este o urgență, cum a spus d-nul Idolu, nu se pune problema de 
finanțare din fonduri europene, pentru că nu sunt finanțabile astfel de obiective. 
Noi am promis că transmitem la C.N.I. toate datele care ni se cer cu referire la 
terenul pe care l-am comunicat demult. Acum a venit rândul să comunicăm și 
statutul de domeniu public pentru acel teren. Ceea ce acum figurează în domeniul 
privat, va figura în domeniul public. Asta este tot ceea ce s-ar hotărî prin acest 
proiect dacă s-ar adopta. Trebuie să fim și pragmatici. 



DL.IDOLU: Interesele sunt comune și trebuie să le apărăm cât putem. V-ați 
consultat cu consilierii județeni P.N.L.? Dacă va fi cazul, veți transmite politic 
același mesaj în interesul public local, să susținem orice variantă care, C.N.I., va 
decide, în interes general, să susțină și ei aceeași cauză, să fie la fel de deschiși? 
Noi suntem deschiși. Din două variante, să nu le ratăm pe amândouă. Domnule 
Primar, fac apel la înțelepciunea d-voastră de care m-ați convins de atâtea ori, 
corectitudinea, civismul, cu care ne-ați obișnuit, să dați un mesaj de toleranță, noi 
votăm pentru orice proiect care dezvoltă infrastructura orașului. Dacă se va face , 
va rămâne în istorie că s-a realizat o sală polivalentă. Că este lângă stadion sau la 
Dudeștii Noi, la Ghiroda, nu contează, suntem într-o zonă metropolitană. Trebuie 
să dați declarația asta publică, mai departe de interese partinice. 

DL.PRIMAR: Nu este niciun interes partinic. Cred că am făcut dovada. 

DL.IDOLU: Mai faceți încă o dată o declarație publică. 

DL.PRIMAR: Fac câte dovezi sunt necesare, de bună credință și de deschidere. 
Vin cu exemple. S-a pus problema centrului de legume-fructe. 

DL.IDOLU: V-am felicitat și mulțumit. Ați deblocat o situație care aducea 
prejudicii județului. 

DL.PRIMAR: Stătea spre paguba tuturor, într-un blocaj. Drumul cu patru benzi, 
știți bine, am mers până acolo încât am spus, că, dacă nu-l poate asuma Consiliul 
Județean, să-l lărgească la patru benzi, drumul spre autostradă. Sunt dispus și să-l 
preluăm aici și să-l facem noi. Consiliul Județean s-a arătat deschis să facă lucrul 
acesta și am susținut inițiativa Consiliului Județean. Unii colegi care au fost la 
început obstrucționiști, au fost atenționați că noi nu facem politicianism, ci politică 
în slujba cetățenilor. I-am avertizat că dacă nu votează, își vor pierde calitatea de 
consilieri județeni. Orașul are nevoie de o altfel de conexiune la autostradă, precum 
și toți beneficiarii de nodul Timișoara. S-a susținut la vot în pofida protestelor unui 
număr de cetățeni pe care noi puteam încerca sa îi atragem ca votanți, trecând de 
partea lor. N-am trecut de partea lor. Va fi nevoie de votul consilierilor județeni 
PNL pentru demolarea stadionului Dan Păltinișanu. Acolo este domeniul 
Consiliului Județean. Noi vom susține, dacă expertiza arată că trebuie demolat și 
dacă Consiliul Județean nu dorește să își asume cheltuieli de reabilitare și vrea 
soluția radicală, demolare și construirea unui nou stadion, vom susține această 



inițiativă. Dacă d-voastră nu votați aici, noi nu votăm dincolo. Timișoara nu va 
avea  nici sală polivalentă, nici stadion. Nu suntem absurzi să ajungem aici, eu cred 
că noi putem face ca Timișoara să aibă și un stadion modern al Consiliului Județean 
și o sală polivalentă a municipiului, sau putem face ca ambele să fie în parteneriate. 
Eu și la asta sunt deschis. 

DL.IDOLU: Eu aș vrea ca la sugestia colegei mele, Luminița Țundrea, să citesc 
ceva. Și nu vom exploata această informație primită. Vis a vis de convocarea “de 
îndată”, este art.39 din Legea 215, când se poate face convocarea “ de îndată” și cu 
ce argumente. Nu este de extremă urgență trecerea din domeniul privat în public, 
chiar dacă este decentă și apără interesele comunității. Imi pare rău, domnule 
Primar, că ați folosit mulți de “Nu”. Mă așteptam să folosiți mulți de  “Da” în 
spiritul a ceea ce am discutat și înainte de ședință. 

DL.PRIMAR: Am folosit numai ca să ilustrez alternativa absurdă, fără sens, 
păguboasă pentru toată lumea. 

DL.IDOLU: Noi vom vota, și d-nul Călin Dobra a zis “da”, pentru interesul 
județului Timiș sau a orașului Timișoara, orice alternativă, de oriunde vine, care 
poate conduce la realizarea unui obiectiv de o asemenea natură, trebuie susținută. 
Dar v-aș ruga să spuneți și d-voastră că veți susține dacă C.N.I. va alege altă 
variantă. Nu neapărat Giroc, poate Ghiroda. 

DL.PRIMAR: Eu sunt foarte deschis, până la identificarea acestei parcele, care 
este ideală, după spusele tuturor. Evident că aș fi acceptat și alte variante, am fost 
în diverse căutări. În primul rând am propus alternative în Timișoara. Cred că am 
făcut un lucru firesc, din orice punct de vedere am privi lucrurile. Este o locație la 
care nu este ce să se bage de vină de nimeni. Stadionul, fie al Consiliului Județean, 
sala, tot a tuturor este, putem de acum să convenim, că le administrăm împreună, 
Consiliul Local și Județean, într-o formulă care se va defini la  momentul potrivit. 

 

 

 

 



DL. PRIMAR: Deci, eu va spun, toata deschiderea, inca o data, toata deschiderea, 
in termeni pozitivi. Nu vreau ca vreo structura, ori aici, ori la Consiliul Judetean, sa 
se impuna pentru ca, vezi Doamne, e liberala si in detrimentul celeilalte, care vezi 
Doamne e social democrata. Nu! Cred ca aici trebuie sa administram astfel incat sa 
mearga treaba cat mai bine, sa punem in valoare pentru cetateni astfel de obiective 
si ca sa nu fie vesnice dispute politice, intelepciunea cred ca ar cere ca 
administrarea sa se faca impreuna si atunci, intr-adevar, nu s-ar intampla ca in 
permanenta, indiferent ce fac cei ce administreaza, ceilalti, mai ales in ani 
electorali, sa bazaie si sa puna bete in roate cum din pacate se mai intampla in 
Romania. Haideti ca putem sa facem lucrul acesta! 
   DL. IDOLU: Domnul Primar, revin, scuze domnul presedinte de sedinta, ca 
restul merge foarte repede, ca ne-a convins domnul Culita Chis inainte, chiar imi 
pare rau ca a plecat. Era atat de sigur de succesul.., n-a plecat! Aaaa! L-am laudat 
degeaba, atunci daca stiam ca e aici nu spuneam ce am spus. Deci, nu stiu, chiar n-
am fost atent ce ati spus si imi pare rau si imi cer scuze, pentru ca noi ne consultam 
din nou intre noi, pentru ca decizia este democratica, dar voiam atat, nu declaratii. 
Deci veti, intreb din nou, dam dovada de deschidere toata lumea, e simplu: si 
dumneavoastra veti da dovada de deschidere, da sau nu? 
   DL. PRIMAR: Nu voi sustine niciodata pentru ca este absurda, credeti-ma, nu 
din alte motive! Eu nu fac compromisuri impotriva ratiunii! Credeti-ma ca daca ati 
fi fost la fel de implicat ca mine, sa cunoasteti lucrurile in detaliu, sunt convins ca 
ati fi gandit ca si mine! Nu e o solutie, nu e o solutie! E una pentru care ne-ar blama 
si posteritatea si confratii de azi, de maine si asa mai departe. Credeti-ma, nu-i 
nimic politic, absolut nimic! Daca spunem ca facem un parteneriat, ce trebuie mai 
mult de atat? Deci orice varianta vreti aveti de la mine, orice varianta. Si inca o 
data, este si problema stadionului, ca astea ar trebui judecate la pahet. 
   DL. IDOLU: Cum orice varianta? Ca ati zis ca nu puteti impotriva ratiunii. Eu 
am spus ce am avut de spus, deschis, frumos, am transmis si mesajul domnului 
Dobra, care foarte deschis indiferent de locatia pe care o va hotara C.N.I. o va 
sustine. Sustinem orice demers pentru Timisoara si am facut-o si pana acum stiti, 
dumneavoastra in consiliul judetean ati blocat, pentu ca pe noi Timisoara e inclusa 
in zona metropolitana, e inclusa in judete, e inclusa in Banat, deci o sa sustinem 
oricum, domnul Primar, dar imi pare rau ca dumneavoastra, v-am rugat atat .. 



  DL. PRIMAR: Alte lucruri le sustin, cum am mai sustinut si voi sustine si cum 
am spus mai devreme proiectul noul stadion, in ce varianta vreti dumneavoastra il 
voi sustine, dar aici nu imi cereti ca .. 
  DL. IDOLU: Orice varianta, dar numai a mea!  
  DL. PRIMAR: Nu, nu, nu, in ce varianta .. 
  DL. IDOLU: Atunci la Ghiroda sa ne ducem.. 
  DL. PRIMAR: Cu stadionul orice varianta! 
  DL. IDOLU: Domnul Mosiu, cu domnul Primar… 
  DL. PRIMAR: Nu, desi avem primar la Ghiroda, nu sustin; desi avem primar la  
Mosnita Noua, nu sustin. Poate sa stea domnul Mosiu in Ghiroda mult si bine ca nu 
o sa ii dau satisfactia asta. 
  DL. ORZA: La Sag, e aproape.  
  DL. PRIMAR: La Sag, une presupun ca vom avea primar din 2020, dar tot nu 
vreau. Nu, acum lasand gluma la o parte, credeti-ma ca e abdordarea rece, logica, a 
unui om care s-a implicat pana in panzele albe si cunosc detaliile, de acolo de pe 
teren le cunosc.  
  DL. IDOLU: Dar va veti asuma esecul tot la fel in cazul in care proiectul 
Timisoara ca locatie va cadea?  
  DL. PRIMAR: Ca e o locatie proasta imi asum, ca eu am propus-o. Nu pot sa nu 
imi asum, sigur! 
   DL. IDOLU: Am venit cu gandul bun aici, din 2009 a inceput constructia Salii 
Polivalente de 3000 de locuri, 2500-3000. Trebuie sa spunem ca proiectul, alte 
proiecte .. 
  DL. PRIMAR: Putem discuta despre, chiar e bine sa discutam.  
  DL. IDOLU: Chiar vrem sa facem! Da’ asteptam acelasi mesaj de buna credinta 
de la dumneavoastra. Cred ca e de patima la dumneavoastra, deci sunteti prea 
patimas pentru.. 
  DL. PRIMAR: Nu sunt patimas! Eu sunt de fel patimas, e adevarat, dar aici 
credeti-ma ca e patima alaturi de o gandire la rece foarte rationala. Sustinerea este 
facuta cu patima ca asa sunt eu, mai inflacarat, pun suflet in ceea ce fac, dar 
credeti-ma ca in spate este abordarea rationala, cum sa va spun, de robot de 
rationala. Ei, cu Sala Polivalenta a Politehnicii, da, am facut-o pana in stadiul in 
care este acum, in acei 2, 3 ani spre sfarsitul mandatului, in opozitie politica fiind, 
rector si senator in opozitie politica; a fost una dintre putinele, unul dintre putinele 
obiective de investitie care s-au blocat in acea perioada si de criza economica dupa 



cum ne aducem aminte si a mers totul foarte bine pana in stadiul pe care il vedem si 
acum, dupa care cine e de vina ca cel ce facea lucrarea a fost arestat cu problemele 
cu TVA-ul , Strehaia, Dumnezeu stie cu ce, ca nu vreau sa ma acuze ca ii fac 
anticampanie ca nici nu stiu detaliile, dar fapt este ca din acel moment lucrurile nu 
au mai mers. Dupa aceea, s-au schimbat normative, sala a rezistat cu brio la furtuna 
ati vazut, desi era ultra expusa, acoperita, dar cu culoar de … 
   DL. IDOLU: …… Au trecut atatia ani… 
   DL. PRIMAR: Lasati-ma sa termin discutia! Va rog sa imi permiteti! Nu mai am 
nici o implicare din 2012, dupa cum bine stiti, ca proiectul e gestionat de 
Universitatea Politehnica, iar eu sunt Primarul Timisoarei, iar conducerea 
Universitatii nu are nici o vina ca a facut cred ca de 3 ori licitatie si acum mi-au 
spus ca s-ar fi interesat si sunt sanse sa vina cineva sa continue lucrarile. Daca se 
adjudeca lucrarea asa de putin mai este de facut incat o firma serioasa ar putea sa 
termine intr-o luna si lucrand chiar la ralanti se poate termina totul in cateva luni, 
atat e de avansat stadiul si Timisoara poate ajunge sa aiba, sigur, Universitatea 
Politehnica, dar cu sustinere financiara acum de la Primarie si o sala de 2500 de 
locuri cu extindere la 3000 de locuri, deci nu e vina nimanui.  
   In astfel de situatii se mai intampla sa ai ghinion, o vorba consacrata deja in 
Romania.  
   DL. DIACONU: Multumesc! Domnul Orza, va rog! 
   DL. ORZA: Da, multumesc ca reusesc in sfarsit sa vorbesc in aceasta negociere 
live intre cele doua grupuri politice, care arata defapt realitatea care nu e de azi de 
ieri in Timisoara, a fost si in timpul fostei administratii cel putin pe sport.  
    Timisoara nu a reusit niciodata din punct de vedere politic sa cada la o invoiala 
sa spunem, pentru o investitie in zona, fie ca a fost vorba de judet, fie ca a fost 
vorba de oras si slava Domnului au fost de dupa revolutie in Consiliul Local si in 
Consiliul Judetean toata combinatiile posibile politice de aliante care au dat 
majoritatea, toate, nu mai exista una care n-a existat, toate au fost, au diferentiat 
eventual doar guvernele.  
   Am fost zilele trecute si am stat de vorba la Bucuresti cu ministru, secretari de 
stat pentru mai multe chestiuni care urmeaza sa se intample in judetul Timis si 
vreau sa va spun ca faptul ca orasul nostru are pe lista doua locatii pentru o 
investitie ca cea reprezentata de sala de sport nu este pentru ca s-a stat la o masa 
comuna si am zis “domnule noi dupa 10 ore de discutii am ajuns la concluzia ca 
chiar ambele sunt extraordinar de bune si ne e indiferent ce va decide Guvernul si 



Guvernul va intra si el intr-o sedinta si va alege din cele doua de pe lista de sinteze 
si va decide unde se face sala de sport”. Nu!  
     Faptul ca avem doua locatii pe lista de sinteza arata ca din nou nu exista o 
intelegere la nivel politic in Judetul Timis si in Timisoara, ca nu am reusit sa 
invatam din lectiile trecutului, bazin olimpic e unul din exemplele ratarii unei 
investitii in Timisoara datorita acestui lucru.  
   S-a spus mai devreme, aici vreau sa ma intelegeti, eu nu cred ca poate sa imi 
reproseze cineva in ultimii ani, cu atat mai putin cat am fost viceprimar, ca nu se 
punea problema sa votez impotriva unui proiect de investitii de interes local, daca e 
cineva care poate sa imi arate asta il rog sa o faca; deci, de asta vreau sa ma 
intelegeti ca nu vreau sa fac nici un fel de proces de intentie si nici un repros 
nimanui, doar sa spun ca da prost fata de orice Guvern ar fi acolo, si eu daca as fi 
de la Guvern as zice “ frate, astia nu sunt in stare sa stea la masa si lasa ca avem in 
alte parti unde oamenii s-au pus de acord si ii multumim pe mai multi decat sa ii 
multumim pe mai putini, ca si asa nu ajung feliile tortului pentru toti nuntasii”.  
   S-a spus aici si repet nu e nici nu proces de intentie, doar vreau sa subliniez un 
lucru, domnule daca voi nu votati asta nu votam nici noi cealalta in partea cealalta, 
defapt asta este adevarata intelegere a nevoilor si a felului in care reusim sa ne 
punem la masa si sa aducem in Timisoara vreo investitie, asta e realitatea, nu e alta, 
dincolo de cuvinte frumoase, intentii, declaratii in presa, titluri prin ziare si asa mai 
departe, asta este realitatea.  
   Ideal ar fi fost ca discutia din ziua de azi sa fie inainte si lucrurile sa se intample 
in sala pe ordine de zi asa scurta in 5 minute, ca nu poti totusi sa negociezi lucrurile 
astea aici in plen, e absurd, e chiar absurd si e jenant pentru un for cum e cel al 
Consiliului Local.  
   Poate chiar de dragul acestui lucru ar fi bine ca sa nu cada proiectul la vot , ca 
poate cade, sa rediscutam dupa ce va intalniti si cadeti de acord cele doua parti, da 
prost, repet. Oricum, vom avea doua probabil in final, locatii date la Guvern si 
repet, aia de la Guvern vor decide ce vor decide, dar macar sa nu se mai intample 
discutii de genul asta in plen unde are acces la ce se intampla toata lumea, sa vada 
ca defapt alesii locali ai acestei zone si acestui oras nu discuta defapt despre 
interesul locuitorilor lor decat asa intr-o pasa din asta intre partide in timpul unei 
sedinte de Consiliu Local si ce o iesi, o iesi, vedem noi mai departe.  
   Eu personal voi vota oricand o veti pune pe lista si a doua locatie, desi va spun ca 
e o eroare. Ideal ar fi fost sa se gaseasca una singura si sa se mearga pe ea. Repet, 



am trecut prin experienta bazinului olimpic de inot, am fost la comisii tehnice la 
Bucuresti, stiu toata povestea, n-are rost sa v-o spun, am ratat-o. A venit criza intre 
timp financiara, dupa ce in final ne-am inteles a venit criza financiara si ne-a dat 
totul peste cap si nu s-a mai facut si am ramas fara bazin olimpic.  
    S-a spus aici ca doua locatii pot fi mai bune decat una, dar stim bine cum e cu 
proverbul romanesc ca “cine fuge dupa doi iepuri nu impusca nici unul”, de asta 
zic, in mod cert vor fi doua, dar macar ca sa nu se mai trimita sms-uri pe la sefii de 
partide, dumneavoastra spuneti ca n-ati discutat cu consilierii jurdeteni PNL. Cand 
e viitoarea sedinta de Consiliu Local, daca oricum nu e foarte urgent totul? Veniti 
atunci, ca oricum, orice proiect, sa nu fim naivi, nici un proiect pe doua treimi, fie 
ca e la Consiliul Local, fie ca e la Consiliul Judetean nu trece decat daca PNL si 
PSD nu se inteleg.  
   DL. IDOLU: Eu inchei discutia, atat, poate sa zica domnul Primar ce o zice, am 
spus, am confirmarea domnului presedinte Calin Dobra de deschiderea si sprijinul 
total al oricarui proiect si nu vreau sa mai intram intr-o polemica. Vreau sa spun 
doar atat: e un cec in alb , politic, chiar daca nu gandesc totdeauna politic, domnul 
Primar gandeste politic si noi de aici de fata cred ca gandim cel mai putin politic 
dintre ceea ce se intampla in general in tara; un cec in alb ca sa sustinem orice 
proiect care poate fi finantat guvernamental, cu bani europeni, astfel incat cei pe 
care ii reprezentam, nu care sunt reprezentati de, sau nu, alte formatiuni care ar 
putea profita de neintelegerea noastra, pentru ca pana la urma de asta suntem aici; 
deci un cec in alb pentru sustinerea oricarui proiect, de asta si pentru proiectul de 
baza sedinta de indata legata de finantare si orice alt act administrativ pentru 
derularea unor proiecte noi o sa le sustinem de asta suntem aici; deci un cec in alb, 
vom vota “da”. 
  DL. PRIMAR: Va multumesc! 
  DL. IDOLU: Dumneavoastra trebuie sa completati la randul dumneavoastra cecul 
acesta de bunavointa, domnul Primar, intransigenta asta pe ..,oricum nu tine de 
dumneavoastra, hotaraste CNI-ul, era frumos sa discutati inainte, era frumos sa 
mergeti impreuna la CNI.. 
   DL. PRIMAR: Am fost impreuna, noi am facut multe lucruri care nu sunt 
cunoscute, am facut impreuna foarte multe .. 
   DL. IDOLU: Daca supuneti la vot o sa fim de acord, dar cu mentiunea asta si 
asta sa ramana scris, ca Adi Orza l-am ascultat, foarte frumos a vorbit, ceea ce 
gandim si noi si gandesc sa stiti si colegii nostri liberali din sala, ca ii cunosc, 



vorbim inainte de sedinta, dupa sedinta, suntem oameni inainte de toate, dar daca 
mergem, continuam pe drumul asta in care ne faultam reciproc nu vom ajunge nici 
unde si atunci o sa imi fie ciuda in continuare ca e laudat Clujul peste tot. 
Multumesc!  
   DL. PRIMAR: Si eu multumesc si vreau sa spun raspicat, apreciez aceasta 
deschidere, da, sunt de acord si cu cele spuse de domnul consilier Orza, de altfel tot 
ce a spus este in spiritul si al sustinerilor pe care eu le-am avut, da ,cred ca asta este 
abordarea si cred ca eu am dat dovada de aceeasi abordare, cu exemplele pe care vi 
le-am prezentat si cu altele vis-à-vis de pozitia pe care am avut-o. Unii nu inteleg 
modul asta de a face politica, in momentul in care te comporti astfel pentru binele 
public auzi acuze de blat politic, dar uite eu spun deschis, am avut colegi care au 
spus ce ati spus “ce, ati facut blat cu Dobra, ati facut blat cu PSD?”. Doamne 
fereste! 
   DL. IDOLU: Ce blat? Ca acum inainte de sedinta, dupa ora 16 am aflat subiectul 
acesta, aici la colegul meu l-am citit, la 16 si 15 minute, ce blat sa fi facut daca nu 
stiam despre ce e vorba. Te duci la examen, nu sti subiectul, dar ai facut blat cu 
profesorul, dar nici profesorul nu stia subiectul am inteles, nici dumneavoastra nu 
erati foarte.. 
   DL. PRIMAR: De data asta eu eram. Cateodata se mai intampla. Vedeti asta 
arata anormalitatea in care noi am ajuns, asta arata anormalitatea. Cand te comporti 
normal ceilalti te suspecteaza ca cine stie ce a facut necurat, in loc sa aprecieze 
normalitatea. 
   Cred ca suntem barbati, sa ne scuze doamnele ca se intelege sensul acestei 
exprimari, sa asumam si eu n-am avut nici o ezitare sa asum sa fiu acuzat de ce vor 
ei, dar ca sa putem lasa ceva in urma noastra cat de absurd ar fi.. Spunea domnul 
Orza ca o locatie trebuie propusa. Bun! Noi avem teren in zona. Ce ar insemna ca 
eu sa vin acum si sa propun o alta parcela din zona pentru viitorul stadion, la CNI si 
sa mergem cu disputa asta absurda, fiecare propune o locatie.  
   DL. IDOLU: Domnul Primar, n-ar surprinde pe nimeni, ca atatea locatii am avut 
pentru Sala Polivalenta, incat si acum completam la dosarul depus la CNI, dar 
haideti sa o lasam asa. 
   DL. PRIMAR: Sa lasam! Deci, cred ca dam dovada de intelepciune si de buna 
credinta, de loialitate fata de cei pe care ii reprezentam, daca procedam astfel si eu 
apreciez inca o data, n-am ezitarea sa o spun, apreciez atitudinea pozitiva si va 



asigur ca si eu voi continua sa fiu pozitiv, ca eu am inceput mai demult. 
Multumesc! 
   DL. DIACONU: Multumesc! Dezbateri foarte frumoase, va anunt ca a trecut 
deja o ora din sedinta noastra asa ca dl. Brancovan mai doriti ? Multumesc!  
    Va rog sa votam includerea pe ordinea de zi a celor doua puncte de pe anexa. 
Deschid sesiunea de vot.  

- 21 voturi pentru 
- 1 abtinere  

     Votam ordinea de zi in integralitate. Deschid sesiunea de vot.  
- 20 voturi pentru 
- 1 abtinere 
- 1 persoana nu a votat. 

 
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

 
    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCLMT nr. 
410/27.07.2018 privind aprobarea participarii in cadrul proiectului, de 
aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a notei de fundamentare a 
investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului 
de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei 
achizitii publice ocazionale. 
   
  DL. DIACONU:  Deschid sesiunea de vot.  

- 22 voturi pentru 
Va multumesc! 
 

PUNCTUL 1 AL ANEXEI 
 

    Proiect de hotărâre privind  aprobarea trecerii din proprietatea privată a 
Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a 
terenului înscris în C.F. nr. 446526 Timișoara. 
 
  DL. DIACONU:  Deschid sesiunea de vot.  

- 20 voturi pentru 
- 2 abtineri 



 
PUNCTUL 2 AL ANEXEI 

 
     Proiect de hotărâre privind completarea  Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
245/1999 privind inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului 
Timișoara și înaintarea către Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei 
la Hotărârea Guvernului României nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al 
județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș. 

 
     DL. DIACONU:  Deschid sesiunea de vot.  

- 20 voturi pentru 
- 2 abtineri 

 Va multumesc! 
     DL. PRIMAR: Va multumesc si eu inca o data! O dupa amiaza placuta in 
continuare tuturor! 
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